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DET SKAL DU BRUGE
Stor skål
Lille gryde
Grydeske
Piskeris
Dejskraber
Decilitermål
Spiseske
Teske
Ca. 40 muffinforme
Bageplade
Bagerist
Bagepapir

INGREDIENSER
Dej
4 æg
1 most banan 
3 ½ dl sukker
50 g smør
2 dl mælk
4 1/4 dl hvedemel
1 spsk. bagepulver
1 tsk. vaniljesukker

Topping
200 g smør
8 ½ dl kokosmel
7 ½ dl brun farin
1 dl mælk

Drømmemuffins

180°/225° – 10+5 min.

ca. 40 stk. 45 min.
KLAR – PARAT – START
Der er mange muffinforme, der skal fyldes, og her 
kan mange børn være involveret. 

Opskriften er i to dele – dejen og toppingen –  
så børnene kan deles i to grupper og lave hver  
deres del.

INDPAKNING OG SALG
I kan pakke de små drømmemuffins pænt ind i  
cellofan eller små plastikposer og binde en sløjfe  
i toppen af posen. 

Måske kan I finde på et lille rim om drømme eller 
skrive en sød hilsen på en label, som sættes på 
posen. Så er de klar til salg!

Opskrift: Arla Fonden



2TIPS OG TRICKS
Prøv at tilsætte forskellige typer af smagsgiver til dejen eller i toppingen. Det kunne f.eks. være kakao, 
lakridspulver, kanel, appelsinskal eller noget helt andet. Kagen kan også laves i en bradepande.

TRIN 1
Alle ingredienserne og 
køkkenredskaber findes frem. 
Ovnen tændes på 180°.

TRIN 2
De tørre ingredienser blandes i  
en skål, og smørret smeltes i en 
lille gryde. Gryden tages af  
varmen, og mælken kommes i.  
Æg og sukker piskes lyst og  
luftigt, og den moste banan  
tilsættes.

TRIN 3
Mælke- og melblandingen  
piskes skiftevis i æggemassen. 
Tilsæt lidt ad gangen, så er  
det lettere at få mixet de 3  
blandinger. 

TRIN 4 
Brug en spiseske til at fylde  
muffinformene halvt op med dej. 
Bag dem i ca. 10 min. ved 180°.

TRIN 5
Alle ingredienserne til toppingen 
kommes i en lille gryde, og  
massen varmes op til alle  
ingredienser er smeltet sammen.

TRIN 6 
Kagerne tages ud af ovnen, som  
skrues op på 225°. Toppingen  
fordeles på kagerne, og de  
sættes tilbage i ovnen i 5 min.




